
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักการภารโรง 

************************** 

                 ด้วย โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย                
มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้สถานศึกษา                
ปีการศึกษา 2564 ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 

 อาศัยอำนาจตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 ลงวันท่ี 24 
กรกฎาคม  2560 เรื่อง มอบอำนาจ เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  ตามความในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562  ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ช่ือตำแหน่ง  รายละเอียดการจ้าง และขอบข่ายลักษณะงาน 

1.1 ชื่อตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

1.1.1 ลักษณะงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 

(1) ปฏิบั ติงานในการเปิด -ปิดโรงเรียน ทำความสะอาดบริ เวณสถานท่ีและดูแลทรัพย์ สิน                   
ของทางราชการ ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม อยู่เวรยามสถานท่ี
ราชการ 

(2) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.1.2 ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  1  อัตรา  
1.1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน  

  1.1.4 ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวทุก
ตำแหน่งตามประกาศคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   1. มีสัญชาติไทย 
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสมัคร 



  3. เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
  7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  8. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  10. ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  11. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
2.2.1 ตำแหน่ง นักการภารโรง 

(1) มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(2) เพศชาย มีสัญชาติไทย 
(3) มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสมัคร 
(4) มีความรู้ความสามารถด้านงานเช่ือมโลหะ งานซ่อมแซมไฟฟ้า งานซ่อมแซมระบบ

น้ำประปา งานช่างปูน ช่างไม้ การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษา ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ให้
สวยงาม ทำความสะอาดอาคาร สถานท่ี บริเวณโรงเรียน 

(5) มีประสบการณ์การทำงานช่าง 
(6) สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในช่วงวันหยุดหรือในวันท่ีโรงเรียนมีความจำเป็นให้

ปฏิบัติหน้าท่ีกรณีเร่งด่วนได้ 
(7) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 
(8) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้ังใจทำงานและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
(9) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

3 การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง                  

ท่ี  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ระหว่างวัน ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564                       
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

                   (1)  ใบสมัคร 
  (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน) จำนวน 2 รูป 



 (3)  หลักฐานท่ีแสดงว่าจบการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ี
แสดงว่าเป็น ผู้มี วุฒิ การศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร สถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริง  พร้อมสำเนา                     
จำนวน 1 ฉบับ 
 (4)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
 (5)  บัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
  (6)  ใบ สด. 9 (เอกสารแสดงการตรวจเลือกทหาร) (เพศชาย ท่ีมีอายุเกณฑ์คัดเลือกทหาร)      
  (7)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีเข้ารับการตรวจ 
ร่างกาย ถึงวันท่ีรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
                   (8)  หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล, ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 

     3.3. เง่ือนไขในการสมัคร 

      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นเอกสาร
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำ
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือรายงานข้อมูลเอกสาร               
อันเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะไม่พิจารณาจ้าง
ตามประกาศหรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

  5.  การรับสมัคร  

 รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคารผาเงา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  

                       โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่ง นักการภารโรง และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี ภายในวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม  และผ่านเว็บเพจ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

7. การคัดเลือก 

 โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการ
สัมภาษณ์และประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามกำหนดการดังนี้ 

- ในวันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ และประเมินสมรรถนะ  
ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  
 
 
 
 
 



8.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็น ผู้ท่ี ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็น ผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้                    

เฉพาะตำแหน่ง คะแนนสัมภาษณ์ แต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนน              
ท่ีสอบได้  ผู้ท่ีมีผลการประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง สัมภาษณ์ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ถ้า
คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมิน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
และหากคะแนน   ในการประเมิน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูง
กว่า การตัดสินของกรรมการถือว่าส้ินสุด 

 9.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ          
ภายในวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และผ่านเว็บเพจ โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

10. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง  

 1. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัว 
ผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง ในตำแหน่งตามประกาศ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ตำแหน่ง นักการภารโรง  เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับท่ี 1 

2. การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่างจะเรียกตัวเรียงตามลำดับท่ีโดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบ
รับ ตามท่ีอยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 3. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 
 3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 3.2 ผู้นั้นไม่มารายตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด 
 3.3 ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างตามกำหนด 
 3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
  
  จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน     

        ประกาศ  ณ  วันท่ี   6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564      

   

       

                (นายกุศล  มีปัญญา) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

 



 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ตำแหน่งนักการภารโรง 

ปฏิบัติงานใน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

......................................... 
 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันท่ี  6  พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
๒. วันรับสมัคร วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564   

เวลา 08.30 น. – ๑6.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
๔. สอบ วัน เวลา  และสถานท่ีสอบ วันท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
๖. รายงานตัว วันท่ี  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


